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Întârzieri/probleme/observaţ
ii în perioada procedurii de 

achiziţie publică

1

CS1 - Aplicatia la Fondul de Coeziune si 
documente suport (SF, EIA, ACB, 
Strategia nămolului, Descărcările 
industriale, Analiza instituțională)
Acord cadru  nr. 3029 / 2010

2.766.626,00 2.534.922,00 Contract 
servicii Aprilie 2010 Martie 2010 Nr. 95231/ 

03.03.2010 Iunie 2010

Asocierea formată din 
SC BDO AUDIT SRL și 
Universitatea Tehnică 

de Construcții 
București

Iunie 2010
30 

Decembrie 
2011

2.534.922,00 0,00 0,00 0,00 2.534.922,00 0,00 0,00 - - 100%

** Procedura a fost anulată la 
data 22.03.2010. 

Procedură reluată: Tipul 
procedurii - Negociere fără 
publicarea prealabilă a unui 

anunț de participare.

2
CS2 - Asistenţă tehnică pentru 
managementul proiectului 

Contract nr. 218 / 10.07.2012

20.831.888,00 20.000.000,00 Contract 
servicii Decembrie 2011 29 Decembrie 

2011
Nr. 132431/ 
29.12.2011 10 Iulie 2012

Asocierea AECOM 
Ingenieria SRL (lider 

de asociere), Teamnet 
International si 

Cinnamon Project

07 August 
2012

30 Noiembrie 
2015 11.156.031,31 7.596.033,81 0,00 1.018.700,27 11.156.031,31 0,00 0,00 - - 62,36% -

3

CS3 - Supervizarea lucrărilor pentru 
proiectul ”Extinderea si reabilitarea 
infrastructurii de apa si apa uzata in 
judetul Arges”

Contract nr. 320 / 24.09.2012

16.994.314,00 16.282.152,00 Contract 
servicii Februarie 2012 03 Februarie 

2012
Nr. 132878/ 
03.02.2012

24 
Septembrie 

2012

Asocierea EPTISA 
Romania (lider), Eptisa 
Servicios de inginieria 

S.L.

01 Octombrie 
2012

30 decembrie 
2015 1.346.128,00 0,00 0,00 0,00 1.346.128,00 0,00 0,00 - - 9,18% -

4

CS4 - Servicii de proiectare si Asistenţa 
tehnica pentru „Reabilitarea si extinderea 
conductelor de aductiune, retelei de 
distributie si rețelei de canalizare in 
Aglomerarea Pitesti LOT 1, (Pitesti si 
Stefanesti)              

Contract nr. 304 / 20.11.2011

1.432.639,00 1.052.614,50 Contract 
servicii August 2011 04 August 2011 Nr. 127773/ 

04.08.2011

20 
Octombrie 

2011
S.C. Romproed S.A. 31 Octombrie 

2011
30 Octombrie 
2014 cu DPN 863.575,82 0,00 0,00 13.901,74 863.575,82 0,00 0,00 - - 90% -

5 CL1 - Reabilitarea, captare  nouă şi statii 
de tratare în judetul Arges 25961185.12* 25.223.494,10

Contract 
lucrări FIDIC 

Galben
August 2012 20 Februarie 

2013
Nr. 142056/ 
20.02.2013

26 noiembrie 
2013

Asocierea formată din 
SC TMUCB SA - lider 
de asociere, SC AEG 
TEHNOLOGY SRL şi 

SC Romproed SA

17 ianuarie 
2014

30 
septembrie 

2016
- - - -

6 CL2 - Extinderea tratarii namolului in statia 
de epurare Pitesti 8.976.266,38 8.051.703,59

Contract 
lucrări FIDIC 

Galben
August 2012 01 Iulie 2013 Nr. 349536/ 

01.07.2013

18 
septembrie 

2013 

Asocierea formată din 
SC ACCIONA AGUA 

SA – lider de asociere 
și SC PRO TC GRUP 

SRL

04 Noiembrie 
2013 30 mai 2016 - - - -

7 CL3 - Reabilitarea și extinderea stațiilor  
de epurare din județul Argeș 13.283.560,52 Procedură de 

achiziție în derulare

Contract 
lucrări FIDIC 

Galben
August 2012 22 august 2013 Nr. 352961/ 

22.08.2013
30 noiembrie 

2013 - -
30 

septembrie 
2016

- - -

 Plângerea facuta  la Curtea 
de Apel Pitești prin care se 
solicita onoratei instanțe să 

procedeze la anularea 
Deciziei nr. 4625/C8/5363 

emisă de CNSC la 
20.12.2013, a fost retrasa. 

8

CL4 - Reabilitarea si extinderea conductei  
de aductiune, retelei de distributie si 
rețelei de canalizare în Aglomerarea 
Pitesti LOT1, (Pitesti si Stefanesti)

Contract nr. 287 / 12.09.2012

18.323.610,00 18.084.008,05
Contract 

lucrări FIDIC 
Roșu

Martie 2012 17 mai 2012 Nr. 327129/ 
17.05.2012

12 
Septembrie 

2012

ALPINE BAU GmbH 
Austria

10 Octombrie 
2012

30 Octombrie 
2014 cu DPN 3.246.654,36 0,00 0,00 0,00 3.246.654,36 0,00 - - 33%*** -

9

CL5 - Reabilitarea si extinderea 
conductelor de aductiune, retelei de 
distributie si rețelei de canalizare in 
Aglomerarea Pitesti, localitatile Pitesti 
(partial) si Maracineni

43.345.365,00 Procedură de 
achiziție în derulare

Contract 
lucrări FIDIC 

Roșu
Decembrie 2012 12 octombrie 

2013
Nr. 147182 din 

12.10.2013
30 aprilie 

2014 - -
30 

septembrie 
2016

- - -

În prezent procedura de 
achiziție publică este in etapa 

de evaluare a ofertelor 
tehnice.

10

CL6 - Reabilitarea si extinderea 
conductelor de aductiune, retelei de 
distributie si rețelei de canalizare in 
Aglomerarea Pitesti, localitatea Stefanesti 
(partial) 

49.709.043,00 Procedură de 
achiziție în derulare

Contract 
lucrări FIDIC 

Roșu
Noiembrie 2012 5 septembrie 

2013
nr. 146328 din 

05.09.2013
30 martie 

2013 - -
30 

septembrie 
2016

- - -

În prezent procedura de 
achiziție publică este in etapa 

de evaluare a ofertelor 
tehnice.

11

CL7 - Reabilitarea si extinderea 
conductelor de aductiune, retelei de 
distributie si rețelei de canalizare in 
Aglomerarea Pitesti, localitatile Albota si 
Mosoaia

54.960.697,00 Procedură de 
achiziție în derulare

Contract 
lucrări FIDIC 

Roșu
Noiembrie 2012 11 octombrie 

2013
nr. 147178 din 

11.10.2013
30 martie 

2013 - -
30 

septembrie 
2016

- - -

În prezent procedura de 
achiziție publică este in etapa 

de evaluare a ofertelor 
tehnice.

12

CL8 - Reabilitarea si extinderea 
conductelor de aductiune, retelei de 
distributie si rețelei de canalizare in 
Aglomerarea Pitesti, localitatea Bradu

35.454.141,00 Procedură de 
achiziție în derulare

Contract 
lucrări FIDIC 

Roșu
Decembrie 2012 12 octombrie 

2013
nr. 147181 din 

12.10.2013
30 aprilie 

2014 - -
30 

septembrie 
2016

- - -

În prezent procedura de 
achiziție publică este in etapa 

de evaluare a ofertelor 
tehnice.

13

CL9 - Reabilitarea si extinderea 
conductelor de aductiune, retelei de 
distributie si rețelei de canalizare in 
Aglomerarea Pitesti, localitatile Merisani si 
Bascov

32.687.516,00 Procedură de 
achiziție în derulare

Contract 
lucrări FIDIC 

Roșu
Noiembrie 2012 3 septembrie  

2013 
nr. 146221 din 

03.09.2013
30 aprilie 

2014 - -
30 

septembrie 
2016

- - -

În prezent procedura de 
achiziție publică este in etapa 

de evaluare a ofertelor 
tehnice.

14

CL10 - Reabilitarea si extinderea 
conductelor de aductiune, retelei de 
distributie si rețelei de canalizare in 
Aglomerarea Costesti-Buzoiesti

32.282.388,00 Procedură de 
achiziție în derulare

Contract 
lucrări FIDIC 

Roșu
Decembrie 2012 31 august 2013 nr. 146222 din 

31.08.2013
30 martie 

2013 - -
30 

septembrie 
2016

- - -

În prezent procedura de 
achiziție publică este in etapa 

de evaluare a ofertelor 
tehnice.

15

CL11 - Reabilitarea si extinderea 
conductelor de aductiune, retelei de 
distributie si rețelei de canalizare in 
Aglomerarea Topoloveni

31.840.646,00 Procedură de 
achiziție în derulare

Contract 
lucrări FIDIC 

Roșu
Decembrie 2012 03 septembrie 

2013 
nr. 146223 din 

03.09.2013
30 martie 

2013 - -
30 

septembrie 
2016

- - -

În prezent procedura de 
achiziție publică este in etapa 

de evaluare a ofertelor 
tehnice.
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16 Contractul de servicii de audit financiar 
aferent proiectului

328.800,25 177.840 Contract 
servicii Decembrie 2012 Martie 2013 Nr. 343654/ 

08.03.2013 15.05.2013

Societatea de 
Contabilitate, Expertiză 

și Consultanță  
Contabilă S.R.L.

11.06.2013 Noiembrie 
2015 34.504,00 0,00 0,00 0,00 34.504,00 - - 25,00%

26.454.388,00

- taxe şi avize aferente cheltuielilor eligibile 7.797.281,00 - - - - - - - - - 202.810,84 155,00 0,00 0,00 186.784,02 0,00 0,00
- salarii UIP 1.681.583,00 - - - - - - - - - 357.270,00 0,00 0,00 0,00 214.782,00 0,00
- alte cheltuieli eligibile 184.501,47 180.475,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

399.150.752,15 19.926.397,80 7.776.664,68 0,00 1.032.602,01 19.583.381,51 0,00 0,00

Cheltuieli diverse şi neprevăzute
Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP) din care: 

Cheltuieli neeligibile

TOTAL PROIECT fără TVA



Întârzieri/probleme/observaţii 
în perioada de derulare a contractului

În prezent Contractul de servicii este finalizat.

Probleme în perioada de raportare:
- întârzieri în obținerea avizelor de la CFR.
- riscuri privind implementarea proiectului ca urmare a suprapunerii lucrărilor de “Extindere 
și reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeș”, proiect finanțat prin 
Fondul de Coeziune al Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013” și 
“Reabilitare și modernizare străzi urbane, poduri, trotuare și parcări”, proiect finanţat prin 
Programul Operaţional Regional 2007-2013
- la emiterea documentelor de avizare CFR conditioaneaza avizul de plata unei chirii pentru 
paralelisme în zonele concesionate și subtraversări.

Stadiul fizic (%) este calculat pe baza pontajelor transmise și a livrabilelor predate conform 
ofertei și aprobate.

A fost aprobata Aplicatia de plata nr.6 si emisa factura nr.IFRO20070958/23.01.2014, care 
va fi platita dupa primirea sumei restante din Cererea de Prefinantare nr.2/29.10.2013.

Stadiul fizic (%) este calculat prin împărțirea nr. de zile/expert realizate la nr. total de 
zile/expert pe contract.

Valoarea contractului după semnarea Actului adiţional nr. 1 este de 973.578,65 lei, la care 
se adaugă TVA.

Având în vedere încetarea execuției lucrărilor din cadrul Contractului de lucrări CL4 , 
Autoritatea Contractantă a suspendat activitatea de asistență tehnică în faza de execuție a 
lucrărilor, realizată în cadrul Contractului de servicii CS4, începând cu data de 14.10.2013, 
în conformitate cu prevederile sub-clauzei 31.3 din cadrul Anexei II Condiții Generale ale 
Contractului cu modificările și completările ulterioare. 
Activitatea va fi reluată după transmiterea de către Autoritatea Contractantă a notificării 
privind numirea unui nou Antreprenor și reluarea Contractului de lucrări CL4 – rest, în 
conformitate cu prevederile sub-clauzei 31.4. 

Începând cu data de 14.10.2013 Contractul de lucrări nr. 287/12.09.2012 a fost reziliat. 

*** Progres fizic realizat până la data rezilierii contractului de lucrări. In estimarea 
progresului fizic, nu s-au luat in calcul lucrarile cu amenajarea organizarii de santier.  

Documentația pentru obținerea Avizului CFR depusă la CREIR Craiova a fost analizată în 
CTE in data de 15 ianuarie 2014 și urmeaza emiterea documentului de avizare. 

Pe data de 27.09.2013 s-a obtinut de la Compania Națională de Căi Ferate "CFR" - S.A. 
București avizul în vederea obținerii Autorizației de Construire de la CREIR Craiova. 
Urmeaza a se depune Documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de Construire de la 
CREIR Craiova. De asemenea mai este de obtinut și avizul CFR pentru subtraversari.

Compania Națională de Căi Ferate "CFR" - S.A. București a emis avizul nr. 
5/7/2693/16.09.2014 necesar obținerii Autorizației de construire de la CREIR CF Craiova. 
Mai este de obtinut și avizul CFR pentru subtraversari.

În urma analizei documentației în cadrul CTE al Ministerului Transporturilor (inclusiv 
proiectele tehnice aferente subtraversarilor de cale ferata) a fost emis avizul favorabil nr. 
5/7/2515/30.08.2013, care urmeaza sa stea la baza emiterii autorizatiei de amplasare a 
lucrarilor de catre CREIR CF Craiova, in conformitate cu metodologia specifica legislatiei in 
vigoare.

În urma analizei documentatiei în cadrul CTE al Ministerului Transporturilor a fost emis 
avizul favorabil nr. 5/7/2947/11.10.2013 care urmeaza sa stea la baza emiterii autorizatiei 
de amplasare a lucrărilor de către CREIR CF Craiova, în conformitate cu metodologia 
specifica legislatiei în vigoare.
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Stadiul fizic (%) este calculat pe baza livrabilelor predate (rapoarte anuale).


